Nieuwsbrief februari/maart schooljaar 2017-2018
Data:
Woe. 14 febr: Staking leerkrachten Groningen/Friesland/Drenthe: alle leerlingen
vrij
Woe. 21 febr: leerlingenbespreking/studiedag team: alle leerlingen vrij
26 febr. t/m 2 maart: voorjaarsvakantie
5 t/m 9 maart: rapport gesprekken
Di. 6 maart: gr. 4,5: Schrijver op bezoek
Do.8 maart: Kriebelbrigade
Do. 8 maart: Gr. 7,8: Schrijver op bezoek
Vr. 9 maart: NLDoet!
Woe. 21 maart: Open Dag Bijeen/ obs De Zandloper
Woe 28 maart: PeutersBijeen
Vr. 30 maart: Goede vrijdag en ma. 2 april: 2e Paasdag: vrij
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomst team:
Woensdag: 4 juli
Op vrijdag 20 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Staking 14 februari:
Dinsdag 6 februari jl. zijn alle ouders geïnformeerd over de
staking in de Noordelijke provincies op 14 februari.
Inmiddels hebben heeft PO in Actie een werkdrukakkoord
met het ministerie van OCW ondertekent. Maar we zijn er nog
niet en dus gaan de acties door!
We hopen dat u als ouder ons blijft steunen! Het gaat
uiteindelijk om goed onderwijs voor de kinderen van nu en
die van de toekomst!
Studiedag /leerlingenbespreking 21 februari en
rapportgesprekken:
Door de staking op 14 februari schuift de
studiedag/leerlingbespreking een week op naar woensdag 21
februari.
De rapportgesprekken vinden daardoor in de eerste week na
de voorjaarsvakantie plaats.

PeutersBijeen van (21) februari gaat hierdoor niet door!!

Naschoolse activiteiten:
Januari:
Superschefs:
Drie workshops lekker koken en gezond eten!
En allemaal een certificaat gehaald!

Februari:
VALENTIJN:
Dinsdag 13 Februari
Voor wie: Kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Hoe laat: 14.45uur tot 16.15 uur
Locatie:

Obs de Zandloper

Wat gaan we doen: Knutselen in samenwerking met Kidsclub Stuifzand.

Schoolthema na de kerstvakantie:
Na de voorjaarsvakantie werken we aan het thema Boerderij

NL Doet!
Op vrijdag 9 maart a.s. worden weer de handen uit de mouwen gestoken om de klussen in
en rondom de school aan te pakken. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!
Mocht u niet kunnen op die vrijdag dan graag op één van de andere dagen van deze week.
Via een intekenlijst kunt u dit aangeven. Deze lijst hangt volgende week bij beide groepen en
wordt ook gemaild. Zou u voor donderdag 22 februari willen aangeven wat u zou kunnen
doen?
Alvast bedankt voor uw hulp!

De volgende zijn op de woensdagen 28 maart en 18 april (11.15-12.15 uur).
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy (tel. school: 269837)

Team OBS de Zandloper

